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RESUMO
Nos últimos anos o consumo de maconha e suas complicações tornaram a atrair a atenção dos pesquisadores, sem
existir, no entanto, preocupação em identificar transtornos psicóticos característicos como antigamente. Além de
números indicativos de acréscimo do consumo de maconha (especialmente entre os adolescentes), o aparecimento de
apresentações e qualidades híbridas mais forte como skunk, white widow, purple power, shiva shanti acrescentou novos
assuntos acerca dos riscos de problemas mentais relacionados ao consumo deste vegetal. O objetivo do presente artigo
foi analisar estudos que abordassem a ligação entre uso da cannabis e psicose. A associação do uso de maconha na
adolescência com esquizofrenia é bastante difundida. Sugere-se que o uso de cannabis pode estar associado com psicose
e que o mesmo tenha implicação direta no agravamento de transtornos psicóticos , contudo, isto não implicaria
causalidade, talvez as pessoas com uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de esquizofrenia tenham uma
maior propensão ao uso de maconha.
Palavras-chave: Psicose. Cannabis. Esquizofrenia. Distúrbios psicóticos. Tetra-hidrocanabinol.

ABSTRACT
In recent years the use of marijuana and its complications become to attract the attention of researchers, without there
being, however, concern in identifying characteristic psychotic disorders as before. Besides indicative numbers of
marijuana use increased (especially among adolescents as seen in the studied articles), the appearance of presentations
and stronger hybrid qualities as (skunk, White Widow, Purple Power, shiva shanti) added new issues about the risks
mental problems related to the consumption of this vegetable. The aim of this article is to analyze studies that address
on the link between cannabis use and psychosis. The association between cannabis use in adolescence and
schizophrenia is very widespread. Studies sugests that cannabis use may be associated with psychosis and it has a direct
implication on the worsening of psychotic disorders, however, this does not implicate causality, maybe people with
higher vulnerability to develop schizophrenia have higher propensity to marijuana use.
Keywords: Psychosis. Cannabis. Schizophrenia. Psychotic disorders. Tetra-hidrocanabinol.
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